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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI 

Ing. Lucie Burdové, DiS. vypracované na téma:

„Ryby a bentos Černé Nisy a jejich kontaminace kovy v období zotavování z 

acidifikace“ 

(Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Ekologie, zaměření 

Hydrobiologie)

Předkládaná diplomová práce obsahuje předmluvu s poděkováním, abstrakt, 125 stran 

textu včetně grafů (úvod, M&M, výsledky, diskuse, závěr), dále 27 příloh (mapa, 

fotodokumentace a tabulky) a po formální stránce tedy splňuje standardní strukturu DP. 

Obecný komentář

Cílem práce bylo vyhodnocení současného stavu ryb a bentosu Černé Nisy s ohledem 

na acidifikaci Jizerských hor. Je zřejmé, že L. Burdová vložila do práce velké úsilí. Práce byla 

napsána velmi kultivovaným jazykem, v textu nejsou překlepy a gramatické chyby. Textové 

odkazy na grafy, tabulky a literární zdroje jsou přesné. Grafická úprava práce je celkově 

pěkná a čtenáři nečiní žádné potíže. Již z literární rešerše je patrné, že autorka problému 

acidifikace tekoucích vod dobře rozumí. Např. znalosti o chemických procesech spojených 

s acidifikací jsou pro úroveň diplomové práce mimořádné. Počet určených bezobratlých byl 

řádově tisících a velikost vzorku tkání ryb pro analýzy kontaminace cizorodými prvky je 

dostatečná. Pokud práce měla přinést informaci o aktuálním stavu zatížení ekosystému 

acidifikací, pak byl cíl splněn, protože byl předložen nejen seznam vyskytujících se druhů, ale 

také míra kontaminace jejich tkání. Zjištěné údaje jsou citovány v diskusi a je tedy zřejmé, že 

autorka si osvojila standardní vědecké postupy. Závěr je stručný, přiměřený obsahu práce, 

možná zde chybí nějaké výraznější zobecnění současné situace, např. jak moc je špatná a jak 

se bude vyvíjet?

Specifické komentáře

 Práce se často dotýká, alespoň v oblasti ichtyofauny, ekologie jednotlivých druhů ryb

– nejen odolnosti vůči pH, ale různým projevům chování. Toto koncepční rozhodnutí 

se nezdá vhodné. V úvodu a v diskusi jsou zmiňovány různé možné důvody 

současného výskytu pstruha obecného nebo sivena amerického, např. konkurenční 

vztah, přičemž je evidentní, že k takovému přístupu autorka nemá žádné údaje. Úvahy 

se opírají o ústní zdroje a šedou literaturu, což nelze považovat za standardní přístup. 
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Pokud je hodnocen současný chemismus Černé Nisy a dále je znám výskyt druhů a 

míra jejich kontaminace, pak je vhodné tento tématický prostor neopouštět. Proč se 

nevěnovat pouze této problematice? V budoucnu by proto bylo vhodné témata 

výzkumu rozdělit. 

 V úvodu byla pro charakteristiky ryb často používána nevhodná literatura. Ve 

světových databázích je skupina lososovitých ryb jednou z nejčastěji citovaných. Proč

tedy nepoužít některou z tisíců původních prácí, místo souborné obrázkové knížky 

vydané Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi? Samozřejmě tento pramen 

v naprosté většině cituje fakta druhotně. Jen namátkou tři příklady: pstruh není 

stanovištní druh, jak je v práci uváděno, ale každá populace se skládá ze dvou částí -

migrační a stacionární (např. Solomon & Templeton 1976, Gowan et al. 1994) a 

rozhodnutí, zda pstruh bude migrovat je vysoce individuální, závisející na velikosti 

těla (Young 1994), rychlosti růstu (Fleming 1996), hustotě populace (Olsson &

Greenberg 2004), sociálním postavení (Höjesjö et al. 2007) atd. atd. Pstruh není 

významným bioindikátorem zachovalého prostředí, jak je v práci uváděno, ale 

vyžaduje pouze určitou hladinu obsahu kyslíku a teploty. Najdeme ho i v betonových 

korytech velmi znečištěných vod (např.v Praze, v Radotínském a Šáreckém potoce) a 

je běžně pěstován v recirkulačních systémech akvakultur. Pstruh je teritoriální, jak je 

v práci uváděno, ale pouze za podmínky dosažení určité početnosti na jednotku plochy

(nad hustotním prahem se sociální hierarchie zhroutí), agresivita není vedena mezi 

různými velikostními kohortami a klesá se vzrůstající velikostí těla a věkem, je různá 

v zimě a v létě, mezi příbuznými a nepříbuznými jedinci a dokonce i mezi navzájem 

známými jedinci a jedinci bez vzájemné zkušenosti. Doporučuji studium ucelených 

knižních publikací autorů jako je M. Elliot a T. Crisp. 

 U sivena bych opět doporučil srovnat charakteristiky našich populací s údaji 

z původního areálu výskytu. Zmínky o „dobrém zraku“ a „schopnosti skákání“ sivenů 

nejsou pro předkládanou práci relevantní. U střevle se objevila formulace..“střevle 

v laboratorních podmínkách preferovaly“..zmínka je evidentně přejatá ze zdroje, který 

informaci též přejal a necitoval, stejně jako v této práci….a pro diplomovou práci tato 

informace nemá žádný význam!

 V textu je zmiňován odkaz na tzv. rybí pásma, u nás známá dle klasifikace prof. A. 

Friče. Nicméně tato pásma nikdy nebyla hodnocena proti parametrům prostředí a dále 

zdůvodněna. Ozřejmění složité problematiky tzv. „zonálních společenstev“ a 
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„kontinuální změny v podélném profilu“ není v rámci tohoto posudku možné. 

Používání termínu rybích pásem je však nevhodné. 

 V M & M by bylo vhodné kategorizovat rozměry kamenů (od – do), štěrku i písku, 

které vstupovaly do statistické analýzy. 

 Jaký je význam používat ve výsledcích 3D grafiku, když jsou prezentována 2D data 

(Grafy 32 – 37)?

 Používání termínů zdařilý a úspěšný pro umělé vysazení nepůvodního sivena 

v Jizerských horách není vhodné, protože evokují určitý pocit spokojenosti nad 

vykonaným dílem. Biolog ale není hajný ani rybářský baštýř a vysazení sivena bylo

z širšího ekologického pohledu zásadně negativním, zbytečným krokem, který dále 

ničí obnovu místního původního ekosystému. 

Závěr

 Lze konstatovat, že L. Burdová zpracovala dostatečné množství informací a materiálu. 

Předkládaná diplomová práce je kvalitním výsledkem pilné a pečlivé práce studentky, 

která si velmi dobře osvojila problematiku acidifikace tekoucích vod. Některé 

neznalosti z oblasti ekologie ryb, která navíc není hlavní specializací autorky, 

neovlivnily kvalitu výsledků a ani cílovou interpretaci popisovaného stavu vlivu 

acidifikace na přítomné vodní organismy. Diplomovou práci proto doporučuji 

k obhájení.

Otázky

 Máte nějaké informace o aktuálním vysazováním sivena na Šumavě do Černého 

jezera, jak uvádíte?

 Pokoušíte se nějak působit na místní rybářský management, aby se např. upustilo od 

vysazování sivenů a uměle odchovaných pstruhů (natož formy kolowrat)?

 Spolupracujete s místní CHKO při osvětě a popularizaci obecně známých 

ekologických pravidel?

V Praze dne: 20. května 2010

…………………….

Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D




